
 
 
 
 
 
 
 

 
Nauka w domu 

 
Otrzymaliśmy od Państwa wiele pytań w tym tygodniu odnośnie nauki w domu. W rezultacie 
postanowiliśmy dodać kilka pomyslów do pomocy przy nauce domowej na naszej stronie 
internetowej i chcielibyśmy podzielić się z Państwem głównymi punktami, które zostały 
poruszone poniżej: 
 
1.Dostęp do materiałów nauczania domowego: Materiały do nauczania domowego dla 
każdej grupy rocznej dostępne są na stronie Barley Lane w sekcji nauczania domowego: 
http://www.barleylane.redbridge.sch.uk/homelearning/ . Dostęp do strony może zająć 
trochę czasu z uwagi na ilość osób używających jej i internetu w tym samym czasie. 
 
2. Kopie papierowe: Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić kopii papierowych materiałów 
do nauczania domowego w najbliższej przyszlości. Przyczyną tego są ograniczenia rządowe co 
do zbędnych podróży oraz problemów z dostawą papieru. 
 
3. Drukowanie: Nie jest obowiązkowe drukowanie wszystkich materiałów. Dzieci mogą mieć 
pytania wyświetlone na ekranie i zapisywać odpowiedzi do pytań w swoich notatnikach po 
obejrzeniu klipów i przeczytaniu dostępnej informacji. 
 
4. Opcje pomocy: Jeśli Państwa dziecko spotka się z jakąkolwiek trudnością, mogą zapytać o 
pomoc rodzeństwo, wysłać wiadomość do kolegi/koleżanki z prośbą o porade lub wrócić do 
zadania w późniejszym czasie. Odpowiedzi są zawarte wśród zadań codziennych w 
matematyce. 
 
5. Ukończenie pracy: Zadania naukowe nie są zadaniami domowymi. Dzieci nie mają 
obowiązku ukończenia wszystkich zadań. Zajęcia są zasugerowane ale nie obowiązkowe. Jako 
rodzice, mozecie Państwo wybrać co chcielibyście aby wasze dziecko wykonało i kiedy. 
Każdego tygodnia nowe lekcje będą ładowane ale te z poprzednich tygodni będą wciąż 
dostępne na stronie tym, ktorzy nie zdążyli ich skończyć lub potrzebują spędzić nad nimi 
więcej czasu. Nie oczekujemy od dzieci dostarczania lub posyłania nam żadnych prac 
zrobionych w domu. Prace zostały utwożone z myślą o tym by utrzymac aktywność umysłów 
dzieci i aby miały zajęcie zgodne z tym, czego uczyły sie w szkole.  
 
Na koniec chcemy dodac, ze najbliższe tygodnie będą dla nas wszystkich trudne i będziemy 
postawieni przed wieloma wyzwaniami. Postarajmy się zadbać o to, by nauczanie domowe 
było pełne zabawy i przyjemności. Prosze poświęcić czas na granie w gry planszowe, zabawę 
w ogrodzie, układanie puzzli, pieczenie oraz spędzanie cennie czasu w gronie rodzinnym. To 
jest wciąż bardzo ważne w tych niepewnych czasach.  

http://www.barleylane.redbridge.sch.uk/homelearning/

